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1. Iepirkuma priekšmets 
1.1. Finanšu līzinga pakalpojums 2 (divu) autobusu iegādei. 
 
2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 
2.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2018. gada 29. jūnijam 
plkst. 16.00. 
2.2. Piedāvājuma iesniegšana: 

2.2.1. iesniegšanai personīgi: Kocēnu novada Kocēnu pagasta Brandeļos 
„Brandeļos” 210. kabinetā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.16.00, pārtraukums 
no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.30; 

 2.2.2. pasta adrese: „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 
 4220. 
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā 
adresē līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
2.4. Ja piedāvājumu iesniedz aploksnē, uz tās jānorāda: 
 2.4.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 
 2.4.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

2.4.3. atzīme „Piedāvājums Cenu aptaujai „Finanšu līzinga pakalpojums autobusu 
iegādei”. 

2.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Cenu aptaujas uzvarētājam - līdz līguma 
noslēgšanas brīdim.  
2.6. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājaslapā internetā 
www.vtu-valmiera.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.vtu-
valmiera.lv publicētajai informācijai par šo cenu aptauju un iekļaut to savā piedāvājumā. 
Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo cenu 
aptauju. 
 
3. Kontaktpersona 
3.1. Par iepirkuma procedūras norisi - iepirkumu speciālists Igors JEFIMOVS, e-pasts: 
info@vtu-valmiera.lv, mob. tālrunis: +371 29167956;  
3.2. Par iepirkuma specifikāciju – finanšu daļas vadītājs Māris MIEZĪTIS, e-pasts info@vtu-
valmiera.lv, mob. tālrunis: +371 29498855. 
 
4. Pretendentu atlase 
4.1. Pretendentam ir jāatbilst šādām atlases prasībām: 

4.1.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas 
 Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 
4.1.2. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta tā 
 saimnieciskā darbība, pretendents netiek likvidēts; 
 4.1.3. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav nodokļu parādi, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā no valstīm 
pārsniedz 150 euro; 

 4.1.4. Pretendentam ir tiesības sniegt iepirkuma priekšmetā noteiktos pakalpojumus. 
 
5. Piedāvājuma noformēšana un dokumentu iesniegšana 
5.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši iepirkuma specifikācijai (pielikums 
Nr.1) un pievienotajai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2). 
5.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti: 

5.2.1. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona 
(iesniedzams pilnvaras oriģināls vai kopija); 

http://www.vtu-valmiera.lv/
http://www.vtu-valmiera.lv/
http://www.vtu-valmiera.lv/
mailto:info@vtu-valmiera.lv
mailto:info@vtu-valmiera.lv
mailto:info@vtu-valmiera.lv
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5.2.2. Licences kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt iepirkuma priekšmetā 
noteikto finanšu pakalpojumu sniegšanu; 
5.2.3. Līguma projekts (pasūtītājam, slēdzot līgumu ar cenu aptaujas uzvarētāju, ir 
tiesības veikt korekcijas līguma redakcijā). 

5.3. Lai pārbaudītu pretendentus saskaņā ar nolikuma 4.1.1. - 4.1.3.punktu, pasūtītājs iegūst 
informāciju publiskajās datubāzēs. 
5.4. Gadījumā, ja publiskajās datubāzēs 5.3. punktā noteiktā informācija nav pieejama vai 
šīs datubāzes nedarbojas, tad pirms lēmuma par cenu aptaujas rezultātiem pieņemšanas 
iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta šādus dokumentus: 
  5.4.1. Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka pretendentam nebija attiecīgo nodokļu parādu, 
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro; 

  5.4.2. Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota 
lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai 
vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai 
citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 

5.5. Dokumentu kopijas jāapliecina notariāli vai 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos 
Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" noteiktā kārtībā. 
5.6. Ja iesniedzamais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts 
tulkojums latviešu valodā vai jāpievieno 22.08.2000. Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 
noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
5.7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, 
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi un 
jebkuras citas izmaksas. 
5.8. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par cenu aptaujas uzvarētāju pieņemšanas 
norādīt papildus izmaksas. 
 
6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
6.1. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības cenu aptaujā, ja netiek 
izpildītas nolikuma prasības. 
6.2. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs 
nolikumam un iepirkuma specifikācijai un kurš piedāvās viszemāko visu maksājumu 
summu.  
6.3. Pasūtītājs rakstveidā ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta detalizētu skaidrojumu par 
būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem un piedāvātā pakalpojuma specifikāciju. 
Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja 
skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, pasūtītājam ir tiesības pretendentu izslēgt 
no turpmākas dalības cenu aptaujā.  
6.4. Ar cenu aptaujas uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši nolikumam, cenu aptaujas 
iepirkuma specifikācijai un pretendenta piedāvājumam. 
6.5. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iepirkuma speciālists informēs 
visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa faksu, pa pastu 
vai elektroniski.  
 
7. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa pagarināšanu  
7.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu vai 
pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.2. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa pagarināšanu 
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Pielikums Nr.1 
 

Iepirkuma specifikācija 
Cenu aptaujai „Finanšu līzinga pakalpojums autobusu iegādei” 

 
1. Autobusi: 
1.1. SETRA S 415 UL business 

M3 kategorijas II klases pasažieru autobuss 

Pirmā reģistrācija 2019. gads 

Cena, neieskaitot PVN 180600.00 

 
1.2. SETRA S 415 UL business  

M3 kategorijas II klases pasažieru autobuss 

Pirmā reģistrācija 2019. gads 

Cena, neieskaitot PVN 180600.00 

 
 
2. Finanšu līzinga nosacījumi 
2.1. Finanšu līzinga summa un tā izmantošanas nosacījumi: 
2.1.1. Finanšu līzings ir 80% no kopējās autobusu iegādes summas, ieskaitot PVN; 
2.1.2. Finanšu līzinga izmantošanas periods ir 8 (astoņi) gadi; 
2.1.3. Jāiesniedz kopējs piedāvājums par visiem autobusiem. 
 
2.2. Nodrošinājums finanšu līzinga apmaksai: 
2.2.1. Finanšu līzinga nodrošinājums iegādājamie autobusi; 
2.2.2. Par finanšu līzinga apmaksas nodrošinājumu izmantoto autobusu vērtība tiek 
noteikta atbilstoši to sākotnējai vērtībai, kas par katru autobusa ekspluatācijas gadu tiek 
samazināta par nolietojuma summu, kas tiek aprēķināta pēc lineārās metodes autobusu 
derīgās lietošanas periodā; 
2.2.3. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nodrošinājuma apdrošinātāju (brīvprātīgo 
sauszemes transportlīdzekļu apdrošinātāju), to saskaņojot ar Pircēju. 
 
2.3. Finanšu līzinga atmaksas nosacījumi: 
2.3.1. Saņemtā finanšu līzinga atmaksa Pircējam sākas ne ātrāk kā nākamajā mēnesī 
pēc tā saņemšanas; 
2.3.2. Finanšu līzinga pamatsumma un aprēķinātie procenti par finanšu līzinga 
izmantošanu tiek maksāti katru mēnesi atbilstoši lineārajam maksājuma grafikam par 
faktisko finanšu līzinga summas lietošanas laiku; 
2.3.3. Netiek paredzēta nekāda samaksa par neizmantoto finanšu līzinga daļu un 
pirmstermiņa finanšu līzinga atmaksāšanu; 
2.3.4. Samaksa par finanšu līzinga noformēšanu un izsniegšanu nedrīkst pārsniegt 0,5  
% no izsniegtās summas. 
 
2.4. Finanšu līzinga procentu likme un citi maksājumi: 
2.4.1. Finanšu līzinga gada procentu likme sastāv no nemainīgās daļas, ko nosaka 
Pircējs un mainīgās daļas, kas fiksēta atbilstoši EURIBOR trīs mēnešu indeksam. 
Finanšu piedāvājumā jānorāda EURIBOR trīs mēnešu indekss 2018.gada 14.jūnijā.Ja 
indekss ir negatīvs, tad ir jānorāda nulles procentu likme. Finanšu līzinga gada procentu 
likmes nemainīgā daļa nevar tikt palielināta visu finanšu līzinga summas atmaksas laiku.  
2.4.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda finanšu līzinga gada procentu likmes nemainīgā un 
mainīgā daļa, kā arī kopējā gada procentu likme. 
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2.4.3. Finanšu piedāvājumā jānorāda jebkādi visi citi maksājumi, kas saistīti ar finanšu 
līzinga saņemšanu, apkalpošanu un atmaksāšanu un to aprēķināšanas veids (summa, 
procenti no izsniedzamās finanšu līzinga summas). 
2.4.4. Finanšu piedāvājumam jāpievieno provizoriskais finanšu līzinga summas un 
aprēķināto procentu maksājumu grafiks visam finanšu līzinga atmaksas periodam 
atbilstoši lineārajam maksājumu grafikam ar piedāvātajām finanšu līzinga procentu 
likmēm, pieņemot, ka finanšu līzings ir 80% no kopējās autobusu iegādes summas, 
ieskaitot PVN, un tiktu izsniegts 2018.gada 14.jūnijā. 
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Pielikums Nr.2 
PIEDĀVĀJUMS  

Cenu aptaujai „Finanšu līzinga pakalpojums autobusu iegādei” 
 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (Reģ. Nr., PVN maksātāja Nr., 
juridiskā adrese, bankas rekvizīti) 

  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 
3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 3.1. Informācija par finanšu līzinga procentu likmi un aprēķināto procentu summu: 

Kopējā finanšu 
līzinga pamat-
summa (EUR) 

(AC) 
 

Finanšu 
līzinga  gada 

procentu 
likmes 

nemainīgā 
daļa (%) 

 

Finanšu līzinga 
gada procentu 

likmes mainīgā daļa 
(EURIBOR trīs 

mēnešu indekss 
2018. gada 14.jūnijā 

%) 
 

Finanšu 
līzinga kopējā 
gada procentu 

likme (%) 
 

Kopējā aprēķinātā 
procentu summa 
finanšu līzinga 

izmantošanas laikā 
atbilstoši 

provizoriskajam 
maksājumu grafikam,  

(EUR) 
(PS) 

349641.60  
   

 

 
 
 3.2. Informācija par citiem maksājumiem par finanšu līzinga izsniegšanu, 
apkalpošanu un atmaksāšanu: 

Nr.p.
k. 

Maksājuma veids 
 

Maksājuma aprēķina veids  
(procenti no finanšu līzinga 

summas vai konstanta summa 
EUR) 

Maksājuma summa 
finanšu līzinga 

izmantošanas laikā, 
neieskaitot PVN (EUR) 

2.1.    

2.2.    

2.3. VISU CITU MAKSĀJUMU SUMMA KOPĀ, NEIESKAITOT 
PVN (EUR) (CMS) 

 

 
3.3. Kopējā summa par visiem ar autobusu finansēšanu saistītajiem maksājumiem: 

Nr.p.
k. 

Maksājumu veidi 
 

Maksājuma summa 
(EUR) 

4.1. AC 349641.60 

4.2. PS  

4.3. CMS  
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4.4. VISU MAKSĀJUMU SUMMA KOPĀ, NEIESKAITOT 
PVN (EUR)   (PC) 

 

 

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar autobusu  
finansēšanu atbilstoši cenu aptaujas dokumentācijas prasībām. 

     
VISU MAKSĀJUMU SUMMA KOPĀ (EUR), NEIESKAITOT PVN, TIEK APRĒĶINĀTA 
ATBILSTOŠI FORMULAI  (PC) = AC+PS+CMS:  
 
 
   _______________________     ________________________________________ 
          summa cipariem (EUR)                                      summa vārdiem (EUR) 
                   

4. APLIECINĀJUMI 
4.1. Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties cenu aptaujā un izpildīt 
cenu aptaujas dokumentos norādītās prasības. 
4.2. Šis piedāvājums ir derīgs _____ kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām (termiņš ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas). 
4.3. Ja piedāvājums tiks pieņemts, apņemamies noslēgt līgumu _________ kalendāro dienu 
laikā, skaitot no pasūtītāja uzaicinājuma izteikšanas dienas (termiņš ne ilgāks kā 5 (piecas) 
kalendārās dienas). 
4.4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs garantējam sniegto pakalpojumu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un cenu aptaujas nolikumam. 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts* z.v. 

Datums  
*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona 

 
 


